Rozeznawanie duchowe

Wiemy, ¿e w ¿yciu chrzeœcijanina nie ma wa¿niejszej sprawy ni¿ pe³nienie woli
Bo¿ej.
„Tymczasem nadesz³a Jego Matka i bracia i stoj¹c na dworze, pos³ali po Niego,
aby Go przywo³aæ. W³aœnie t³um ludzi siedzia³ wokó³ Niego, gdy Mu powiedzieli:
Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytaj¹ siê o Ciebie. Odpowiedzia³ im: Któ¿
jest moj¹ matk¹ i (którzy) s¹ braæmi? I spogl¹daj¹c na siedz¹cych doko³a Niego
rzek³: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten Mi jest bratem,
siostr¹ i matk¹” (Mk 3,31-35).
„Nie ka¿dy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz
ten, kto spe³nia wolê mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym
dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliœmy moc¹ Twego imienia i nie
wyrzucaliœmy z³ych duchów moc¹ Twego imienia, i nie czyniliœmy wielu cudów
moc¹ Twego imienia? Wtedy oœwiadczê im: Nigdy was nie zna³em. OdejdŸcie ode
Mnie wy, którzy dopuszczacie siê nieprawoœci!” (Mt 7,21-23).
W woli Bo¿ej zawiera siê wszystko — mi³oœæ Boga i bliŸniego, czynienie dobra,
modlitwa i apostolstwo. W naszym ¿yciu nieustannie dokonujemy wyborów. S¹
wybory ma³e i wielkie. Czêœæ z nich dokonujemy œwiadomie, czêœæ nie. S¹ wybory
dotycz¹ce drogi ¿ycia, ma³¿onka, miejsca pracy, kierunku studiów, a tak¿e tego jak
spêdziæ dzieñ, czy jego fragment.
W grupie modlitewnej wystêpuje potrzeba rozeznania s³owa Bo¿ego na spotkanie
modlitewne, wybrania tematów katechez. Bywa tak, ¿e chocia¿ pragniemy szukaæ
woli Bo¿ej, nie zawsze wiemy, jak to czyniæ.
Potrzeba rozwa¿enia miêdzy innymi nastêpuj¹cych kwestii:
— Jaka ma byæ nasza postawa, by byæ otwartym na Bo¿e prowadzenie?
— Jak Pan Bóg do nas przemawia?
— Jak rozró¿niaæ — sk¹d siê bior¹ okreœlone natchnienia, pomys³y, przynaglenia?
— Jakie s¹ metody rozeznawania?

Postawy sprzyjaj¹ce otwarciu na Bo¿e prowadzenie.
1. Ufnoœæ, zawierzenie.
Abym pozwoli³ siê komuœ prowadziæ, muszê mieæ do niego zaufanie.
Ufnoœæ to podstawa ¿ycia duchowego. Nie wystarczy, ¿e wierzymy w Boga. Trzeba,
abyœmy wierzyli Bogu, ufali, ¿e Jego prowadzenie jest dla nas najlepsze.
Chcia³bym pos³u¿yæ siê przyk³adem. Gdybym wybiera³ siê na wyprawê w trudny
i niebezpieczny teren i chcia³bym skorzystaæ z us³ug przewodnika, nie wynaj¹³bym
obojêtnie kogo. Cz³owiek taki musia³by spe³niaæ pewne warunki. Powinien byæ
uczciwy — ktoœ, kto nie okradnie, nie zabije, nie oszuka, ale wype³ni rzetelnie swoje
zadanie. Ponadto trzeba, aby by³ to ktoœ kompetentny — znaj¹cy teren, a tak¿e
sprawny — zdolny do poruszania siê w tym terenie.
Pan Bóg pragnie nas prowadziæ. On zas³uguje na najwy¿sze zaufanie.
Bóg najbardziej nas kocha, najbardziej pragnie naszego szczêœcia — bardziej ni¿ my
sami go pragniemy, ni¿ nawet najbardziej kochaj¹cy nas ludzie.
Bóg jest wszechwiedz¹cy. On wie najlepiej, co dla nas jest dobre. Zna nas
najlepiej, nasz¹ historiê, uwarunkowania, zdolnoœci, predyspozycje i ograniczenia,
upodobania i potrzeby. Jego plan dla naszego ¿ycia jest najlepszy.
Jako wszechmocny Bóg mo¿e nie tylko objawiæ nam sw¹ wolê, ale równie¿ uzdolniæ do jej wype³niania.
Bóg jest sprawiedliwy. Skoro pragnie, abyœmy pe³nili Jego wolê i bêdzie nas s¹dzi³
z wype³niania swej woli, to da nam j¹ poznaæ.
Bóg jest wierny, prawdomówny, nieomylny. Bóg da³ nam obietnice prowadzenia:
„A oto znów przemówi³ do nich Jezus tymi s³owami: Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata.
Kto idzie za Mn¹, nie bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia”
(J 8,12).
„Ja przyszed³em na œwiat jako œwiat³o, aby ka¿dy, kto we Mnie wierzy, nie
pozostawa³ w ciemnoœci” (J 12,46).
„Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Œwiêty Izraela: Jam jest Pan, twój Bóg,
pouczaj¹cy ciê o tym, co po¿yteczne, kieruj¹cy tob¹ na drodze, któr¹ kroczysz” (Iz
48,17).

„...wo³a on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postêpuj¹ za nim, poniewa¿ g³os jego znaj¹.
Natomiast za obcym nie pójd¹, lecz bêd¹ uciekaæ od niego, bo nie znaj¹ g³osu
obcych. Moje owce s³uchaj¹ mego g³osu, a Ja znam je. Id¹ one za Mn¹” (J 10,3-5;
27).
Ufnoœæ sprawi, ¿e bêdziemy pragn¹æ Bo¿ego prowadzenia i bêdziemy go oczekiwaæ.
Jak wzrastaæ w ufnoœci?
Mamy tendencjê, by opieraæ nasz¹ wiarê na odczuciach, nastrojach, okolicznoœciach zewnêtrznych. I dlatego doœwiadczamy czêsto rozbicia, chwiejnoœci. Bowiem odczucia s¹ zmienne, subiektywne i zawodne. Powinniœmy oprzeæ siê na tym,
co pewne, niezachwiane, trwa³e. Trzeba nam oprzeæ siê na Bogu i Jego s³owie.
„Przeto wiara rodzi siê z tego, co siê s³yszy, tym zaœ, co siê s³yszy, jest s³owo
Chrystusa” (Rz 10,17).
Œwiat karmi nas obficie z³¹ nowin¹. Wystarczy pos³uchaæ wiadomoœci w telewizji
czy radiu, wzi¹æ do rêki gazetê. Widzimy, ¿e dominuj¹ z³e wieœci. Wokó³ nas pe³no
ludzi narzekaj¹cych. A i sami napotykamy wiele trudnoœci. Czy mo¿na nie ulec
zniechêceniu, zw¹tpieniu, nie wpaœæ w pesymizm, beznadziejê? Mo¿na! Jak?
Trzeba zawierzyæ Bogu i Jego s³owu, Jego mi³oœci, mocy, Jego obietnicom. Trzeba
o wiele obficiej karmiæ siê dobr¹ nowin¹ zawart¹ w Piœmie Œwiêtym.
Zobaczmy prost¹ analogiê. Jeœli chcemy siê wyk¹paæ i lejemy wodê do wanny, to
temperatura wody bêdzie zale¿a³a od stopnia otwarcia ciep³ego i zimnego kranu.
Jeœli szeroko otworzymy kran z zimn¹ wod¹ — a bardzo cieniutko kran z ciep³¹
wod¹, to woda bêdzie ch³odna. Podobnie dzieje siê i w naszych wnêtrzach. Dlatego
powinniœmy obficie karmiæ siê s³owem Bo¿ym, czêsto czytaæ Pismo Œwiête, nie tylko
czytaæ, ale i rozwa¿aæ je w modlitwie.
Warto wykorzystaæ na lekturê Biblii czas przejazdów, oczekiwania (np. u lekarza,
w urzêdzie). Warto zastanowiæ siê te¿ nad celowoœci¹ ogl¹dania pewnych programów, czytania pewnych artyku³ów. Trzeba szukaæ tego, co nas buduje, zbli¿a do
Boga.
Wzorem zaufania Panu Bogu jest dla nas Matka Bo¿a. Maryja jest najwspanialszym przyk³adem zawierzenia Bogu. Uwierzy³a Ona, ¿e dla Niego nie ma nic
niemo¿liwego, ¿e mo¿e jako dziewica byæ jednoczeœnie matk¹. Postawa bezgranicznego zaufania do Boga ³¹czy siê u Maryi z doskona³ym pos³uszeñstwem: „Oto
Ja s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê stanie wed³ug Twego s³owa!” (£k 1, 38).

Œw. El¿bieta powiedzia³a do Maryi: „B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a, ¿e
spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana” (£k 1, 45). Do ka¿dego z nas Bóg kieruje
swoje obietnice zawarte w Piœmie Œwiêtym. Trzeba byœmy im uwierzyli. Aby to by³o
mo¿liwe, musimy je poznawaæ, lecz nie tylko intelektem, ale i sercem. Rozwa¿aæ
i zachowywaæ je jak Maryja.
Jezus chce narodziæ siê w ka¿dym z nas. Chce uzdolniæ nas do ¿ycia wed³ug Jego
woli, ¿ycia Jego mi³oœci¹. Pragnie, abyœmy byli œwiêci. Po ludzku jest to niemo¿liwe.
Doœwiadczamy naszej s³aboœci, nêdzy, grzesznoœci. Ale dla Boga nie ma nic niemo¿liwego. Proœmy Maryjê, aby jej wstawiennictwo wyjedna³o nam ³askê zaufania
i pos³uszeñstwa Bogu.
2. ¯ywa wiêŸ z Bogiem. Potrzeba regularnego karmienia siê s³owem Bo¿ym
i modlitwy.
Wola Bo¿a, to nie jest coœ, tylko Ktoœ. Jest to ¿ywy, kochaj¹cy Bóg, który ma swój
wspania³e pragnienia dla mojego ¿ycia. Abym móg³ poznaæ i realizowaæ te
pragnienia, potrzebujê ¿ywej, osobowej, serdecznej wiêzi z Bogiem. Chodzi o to, by
by³o w nas „czucie Jezusowe”. Trzeba nam d¹¿yæ do zjednoczenia z Jezusem
w myœlach, uczuciach i woli. Starajmy siê, aby nasze myœli by³y wg Jego myœli,
nasze uczucia wg Jego uczuæ, nasza wola wg woli Pana. Kszta³tujmy nasz charakter
wg charakteru Jezusa, a nasze priorytety wg priorytetów Jezusa.
Abyœmy poznawali Boga, Jego sposób oceniania, wartoœciowania, wybierania,
trzeba, abyœmy spêdzali czas, rozmawiaj¹c z Nim, s³uchaj¹c Jego s³owa. Wa¿na jest
te¿ czêsta Komunia œw. Pan Jezus powiedzia³: „Jak Mnie pos³a³ ¿yj¹cy Ojciec, a Ja
¿yjê przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ przeze Mnie” (J 6, 57).
3. Jezus w centrum. Uznanie Jezusa Panem ca³ego ¿ycia.
Ktoœ powiedzia³: „Jeœli Bóg nie jest w twoim ¿yciu na pierwszym miejscu, to nic
nie jest w twoim ¿yciu na w³aœciwym miejscu”.
„Nikt nie mo¿e dwóm Panom s³u¿yæ”
Czy by³ w naszym ¿yciu taki moment, ¿e œwiadomie i dobrowolnie oddaliœmy
nasze ¿ycie Jezusowi? Nie tylko w opiekê, ale jako Panu ca³ego ¿ycia. Mo¿e mia³o
to miejsce w czasie rekolekcji, mo¿e w innej sytuacji. Jeœli nie, warto by³oby
dokonaæ takiego aktu oddania. Jeœli zaœ zaprosiliœmy Jezusa, aby by³ naszym
Panem, przypomnijmy sobie s³owa poety: „Uczyniwszy na wieki wybór, w ka¿dej
chwili wybieraæ muszê”. Trzeba ten podstawowy akt oddania potwierdzaæ ka¿dego
dnia, w ka¿dej chwili ¿ycia, ka¿d¹ myœl¹, s³owem, czynem.

Decyzj¹ woli, decyzj¹ rozumu cz³owiek oddaje swoje ¿ycie Bogu. PóŸniej jednak
trzeba dorastaæ do tej decyzji. Jeœli Jezus jest naszym Panem, to trzeba, abyœmy
mieli postawê szukania Jego woli – pytania Go.
To, ¿e czegoœ chcemy, to jeszcze nie znaczy, ¿e Jezus tego chce. To, ¿e ja coœ tak
oceniam, to jeszcze nie znaczy, ¿e Bóg to tak ocenia. Zwróæmy uwagê, czy szukamy
woli Bo¿ej w gospodarowaniu naszym czasem i pieniêdzmi.
¯ebyœmy autentycznie szukali woli Bo¿ej – trzeba ¿eby nasz cel by³ identyczny jak
cel Bo¿y i by nasze motywy i priorytety by³y wed³ug Bo¿ych motywów i priorytetów.
Przypomina mi siê tu anegdota z ksi¹¿ki K. Makuszyñskiego „Wyprawa pod
psem”:
Wsiad³ do poci¹gu id¹cego do Krakowa jeden taki roztargniony, co mia³ jechaæ do
Wilna. Gdy poci¹g ju¿ pêdzi³, pyta on pasa¿era siedz¹cego naprzeciwko: „Dok¹d pan
jedzie?”, „Do Krakowa” — mówi tamten. „Co pan mówi? Patrz pan, jakim
znakomitym wynalazkiem jest kolej. Pan jedzie do Krakowa, ja do Wilna, a siedzimy w jednym przedziale, tylko naprzeciwko siebie. Jak oni to robi¹, ¿eby dwóch
mog³o jechaæ zgo³a w przeciwne strony?”
Nam siê te¿ zdarza ten „wspania³y wynalazek”— mylenia kierunków. Jeœli nasz
cel bêdzie inny ni¿ cel Bo¿y, trudno oczekiwaæ, ¿e dobrze rozeznamy wolê Bo¿¹.
Jeœli naszym celem bêdzie np.:
— mieæ du¿o pieniêdzy,
— zrobiæ karierê,
— mieæ maksimum przyjemnoœci przy minimum wysi³ku,
— prowadziæ wygodne ¿ycie,
— zdobyæ uznanie u maksymalnej iloœci osób,
— byæ zadowolonym z siebie,
to trudno mówiæ o rozeznawaniu woli Bo¿ej.
Jakie by³y cele Pana Jezusa:
— wola Ojca,
— chwa³a Ojca,
— zbawienie dusz.

4. Postawa gotowoœci pe³nienia ka¿dej poznanej woli Bo¿ej.
Nie wystarczy poznanie woli Bo¿ej. Biada cz³owiekowi, który pozna³ wolê
Bo¿¹ i jej nie chce wype³niaæ. Gotowoœæ pe³nienia woli Bo¿ej zwi¹zana jest
z wolnoœci¹, dyspozycyjnoœci¹. Warto tu przypomnieæ Fundament Æwiczeñ
Duchowych œw. Ignacego:
„— Cz³owiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwali³, czci³ i Jemu
s³u¿y³, a przez to zbawi³ duszê swoj¹.
— Inne zaœ rzeczy na obliczu ziemi s¹ stworzone dla cz³owieka i aby mu pomaga³y
do osi¹gniêcia celu, dla którego jest on stworzony.
— Z tego wynika, ¿e cz³owiek ma korzystaæ z nich w ca³ej tej mierze, w jakiej mu
one pomagaj¹ do jego celu, a znów w ca³ej tej mierze winien siê od nich uwalniaæ,
w jakiej mu s¹ przeszkod¹ do tego¿ celu.
— I dlatego trzeba nam staæ siê ludŸmi obojêtnymi [wolnymi] w stosunku do
wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolnoœci naszej
wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub nakazane], tak byœmy z naszej strony nie
pragnêli zdrowia wiêcej ni¿ choroby, bogactwa [wiêcej] ni¿ ubóstwa, zaszczytów
[wiêcej] ni¿ wzgardy, ¿ycia d³ugiego [wiêcej] ni¿ krótkiego i podobnie we
wszystkich innych rzeczach.
— [Natomiast] trzeba pragn¹æ i wybieraæ jedynie to, co nam wiêcej pomaga do
celu, dla którego jesteœmy stworzeni”[ CD 23].
Œw. Ignacy pisze, ¿e cz³owiek szukaj¹cy woli Bo¿ej powinien „byæ jak jêzyczek
u wagi — w równowadze — gotów pójœæ za tym, co odczujê i poznam jako bardziej
pomocne do chwa³y i czci Boga, Pana Naszego, i do zbawienia mej duszy” [CD179].
W rozeznawaniu i pe³nieniu woli Bo¿ej przeszkod¹ s¹ nieuporz¹dkowane
przywi¹zania: np. chorobliwa ambicja, po¿¹dliwoœæ cia³a, ¿¹dza posiadania, pogoñ
za dobrami materialnymi, karier¹, uznaniem, w³adz¹. Im bardziej brak nam
wolnoœci, tym bardziej bêdziemy sk³onni wybieraæ to, co nas zniewala. Je¿eli coœ
„musimy”, to nie ma rozeznawania.
5. Postawa mi³oœci bezinteresownej i ofiarnej — dawania siebie a¿ po
krzy¿.
Mi³oœæ w rozumieniu potocznym to czêsto u¿ycie drugiego cz³owieka dla zaspokojenia w³asnych potrzeb. Cz³owiek dzisiaj czêsto kocha rzeczy, a u¿ywa osób
— trzeba kochaæ osoby, a u¿ywaæ rzeczy. Mi³oœæ to nie sama fascynacja, uzale¿nienie emocjonalne, po¿¹danie, szukanie swego szczêœcia w relacji z drugim
cz³owiekiem.

Mi³oœæ w rozumieniu chrzeœcijañskim, to mi³oœæ o której pisze œw. Pawe³:
„Mi³oœæ cierpliwa jest, ³askawa jest. Mi³oœæ nie zazdroœci, nie szuka poklasku, nie
unosi siê pych¹; nie dopuszcza siê bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi siê
gniewem, nie pamiêta z³ego; nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci, lecz wspó³weseli
siê z prawd¹. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pok³ada
nadziejê, wszystko przetrzyma. Mi³oœæ nigdy nie ustaje” (1Kor 13,4-8a).
Tak¹ mi³oœci¹ kocha nas Bóg. Tak¹ mi³oœæ poznajemy w Jezusie Chrystusie. Jest
to mi³oœæ w wymiarze krzy¿a, bo wymaga oddawania ¿ycia.
„Po tym poznaliœmy mi³oœæ, ¿e On odda³ za nas ¿ycie swoje. My tak¿e winniœmy
oddaæ ¿ycie za braci ” (1 J 3,16).
Nie chodzi tylko o mêczeñsk¹ œmieræ, ale postawê gotowoœci oddawania ¿ycia
dzieñ po dniu, godzina po godzinie, chwila po chwili. Wi¹¿e siê to z codziennym
umieraniem dla siebie — dla swoich pragnieñ, ambicji, przywi¹zañ, dla swojej
wygody, przyjemnoœci. Zastanówmy siê, jak to wygl¹da³o w ¿yciu Pana Jezusa —
w ¿yciu wype³nionym s³u¿b¹, nauczaniem, uzdrawianiem, rozmowami z ludŸmi.
„Potem przyszed³ do domu, a t³um znów siê zbiera³, tak, ¿e nawet posiliæ siê nie
mogli. Gdy to pos³yszeli Jego bliscy, wybrali siê, ¿eby Go powstrzymaæ. Mówiono
bowiem: Odszed³ od zmys³ów” (Mk 3, 20-21).
„A gdy szli drog¹, ktoœ powiedzia³ do Niego: Pójdê za Tob¹, dok¹dkolwiek siê
udasz! Jezus mu odpowiedzia³: Lisy maj¹ nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz
Syn Cz³owieczy nie ma miejsca, gdzie by g³owê móg³ oprzeæ” (£k 9,57-58).
Mi³oœæ wymaga trudu, wyrzeczenia, ofiary.
„Wtedy Jezus rzek³ do swoich uczniów: Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê
zaprze samego siebie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje. Bo kto
chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto straci swe ¿ycie z mego powodu,
znajdzie je” (Mt 16,24-25).
Bóg pragnie dla nas ¿ycia owocnego.
„Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na to,
abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa³ – aby wszystko da³ wam
Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imiê moje” (J 15,16).

¯ycie owocne to nie znaczy ¿ycie przyjemne, wygodne, ³atwe. Zobaczmy, co pisze
o swoim ¿yciu œw. Pawe³. Jego ¿ycie by³o na pewno bardzo owocne. Zwróæmy uwagê
na cenê tej owocnoœci:
„Hebrajczykami s¹? Ja tak¿e. Izraelitami s¹? Ja równie¿. Potomstwem
Abrahama? I ja. S¹ s³ugami Chrystusa? Zdobêdê siê na szaleñstwo: Ja jeszcze
bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez wiêzienia; daleko bardziej przez
ch³osty, przez czêste niebezpieczeñstwa œmierci. Przez ¯ydów piêciokrotnie by³em
bity po czterdzieœci razów bez jednego. Trzy razy by³em sieczony rózgami, raz
kamienowany, trzykrotnie by³em rozbitkiem na morzu, przez dzieñ i noc
przebywa³em na g³êbinie morskiej. Czêsto w podró¿ach, w niebezpieczeñstwach
na rzekach, w niebezpieczeñstwach od zbójców, w niebezpieczeñstwach od
w³asnego narodu, w niebezpieczeñstwach od pogan, w niebezpieczeñstwach
w mieœcie, w niebezpieczeñstwach na pustkowiu, w niebezpieczeñstwach w pracy
i umêczeniu, czêsto na czuwaniu, w g³odzie i pragnieniu, w licznych postach,
w zimnie i nagoœci” (2 Kor 11,23-27).
Aposto³owie, œwiêci nie mieli ¿ycia ³atwego. Czytaj¹c Dzieje Apostolskie czytamy,
¿e oprócz widocznych sukcesów aposto³om towarzyszy³y biczowania, ch³osty,
kamienowania, wiêzienia i inne przeœladowania. Ale ich ¿ycie by³o sensowne
i owocne.
„Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Je¿eli ziarno pszenicy wpad³szy w ziemiê
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale je¿eli obumrze, przynosi plon obfity. Ten,
kto kocha swoje ¿ycie, traci je, a kto nienawidzi swego ¿ycia na tym œwiecie,
zachowa je na ¿ycie wieczne” (J 12,24-25).
Nie ka¿dy œwiêty zgina³ œmierci¹ mêczeñsk¹. Chodzi o to, by na co dzieñ oddawaæ
swe ¿ycie ¿yj¹c nie dla siebie ale dla Boga i bliŸnich — dla Boga w bliŸnich.
„A w³aœnie za wszystkich umar³ (Chrystus) po to, aby ci, co ¿yj¹, ju¿ nie ¿yli dla
siebie, lecz dla Tego, który za nich umar³ i zmartwychwsta³”
(2 Kor 5,15).
Wzorem dla nas jest mi³oœæ Jezusa — bezwarunkowa, nie wykluczaj¹ca nikogo,
usprawiedliwiaj¹ca, przebaczaj¹ca, bezinteresowna ca³kowicie. Idea³em jest kochaæ
tak jak Jezus — zawsze, ka¿dego, nie ¿¹daj¹c niczego w zamian; kochaæ tak¿e
w obliczu niewdziêcznoœci, wrogoœci, obojêtnoœci.
„S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego, a nieprzyjaciela
swego bêdziesz nienawidzi³. A Ja wam powiadam: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³
i módlcie siê za tych, którzy was przeœladuj¹; tak bêdziecie synami Ojca waszego,
który jest w niebie; poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi nad z³ymi

i nad dobrymi, i On zsy³a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeœli
bowiem mi³ujecie tych, którzy was mi³uj¹, có¿ za nagrodê mieæ bêdziecie? Czy¿
i celnicy tego nie czyni¹? I jeœli pozdrawiacie tylko swych braci, có¿ szczególnego
czynicie? Czy¿ i poganie tego nie czyni¹? B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak
doskona³y jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,43-48).
Mi³oœæ pomaga nam zobaczyæ ludzkie potrzeby. Jeœli nie kochamy, patrzymy na
ludzi obojêtnie, b¹dŸ pod k¹tem w³asnych potrzeb, korzyœci i interesów. Wi¹¿e siê
to z instrumentalnym traktowaniem bliŸnich.
Wol¹ Bo¿¹ jest, byœmy pomagali, s³u¿yli, obdarowywali bliŸnich. Powinniœmy
patrzeæ na ludzi oczami Jezusa. „Bóg jest mi³oœci¹”. Mi³oœæ to Bóg ¿yj¹cy w nas.
Mi³oœæ sprawia, ¿e cz³owiek staje siê spostrzegawczy, wra¿liwy, uczynny, hojny. Nie
wystarcz¹ same techniki rozeznawania, gdy cz³owiekowi zabraknie serca wspó³czuj¹cego i kochaj¹cego.
Do prawdziwej, bezinteresownej mi³oœci mo¿e uzdolniæ nas tylko Bóg. Nie tylko
mo¿e ale i chce! Jak j¹ otrzymaæ? Trzeba zobaczyæ, ¿e nam jej brak a jednoczeœnie
z wiar¹ o ni¹ prosiæ. Zobaczyæ te konkretne sytuacje, relacje, w których ujawnia siê
nasz egoizm, nasza niezdolnoœæ kochania ludzi mi³oœci¹ bezinteresown¹ i bezwarunkow¹. Czêsto jest tak, ¿e kochamy ludzi o tyle, o ile spe³niaj¹ nasze oczekiwania,
a uciekamy od tych, którzy nas rani¹, krzywdz¹, denerwuj¹. Zobaczmy nasze
prawdziwe motywacje, ¿e tak naprawdê to czêsto nie chodzi nam tyle o dobro
bliŸniego, ale o w³asn¹ korzyœæ, przyjemnoœæ, wygodê, zadowolenie. Mamy tendencjê
spychania do podœwiadomoœci motywów mniej szlachetnych. Miejmy odwagê stan¹æ
w prawdzie, zobaczyæ jak ma³o w nas mi³oœci, która nie szuka swego i b³agajmy
Boga, by przemienia³ nasze serca.
„B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹”
(Mt 5, 8).
Serce czyste to serce pe³ne mi³oœci bezinteresownej, wolne od egoizmu, mi³oœci
w³asnej. Powinniœmy byæ œwiadomi, ¿e nasze prze¿ywanie mi³oœci czêsto ska¿one
jest egoizmem, szukaniem siebie. W teologii ¿ycia wewnêtrznego na okreœlenie
nieuporz¹dkowanej, egoistycznej mi³oœci, u¿ywa siê okreœlenia mi³oœæ w³asna.
Nale¿y odró¿niæ j¹ od zdrowej mi³oœci siebie. Mam bowiem kochaæ bliŸniego tak, jak
siebie samego. Jeœli nie umiem kochaæ siebie, to nie uda mi siê kochaæ bliŸniego.
Kochaæ siebie m¹drze, to chcieæ swego prawdziwego dobra — zbawienia, rozwoju,
wzrostu. Kochaæ siebie, to tak¿e widzieæ w sobie równie¿ i dobro, maj¹c œwiadomoœæ,
¿e pochodzi ono od Boga.

Mi³oœæ w³asna ma miejsce m.in. gdy:
— stawiamy siê ponad innymi,
— w³asne interesy przedk³adamy nad dobro wspólne,
— nie chcemy uznaæ swych braków,
— obra¿amy siê za krytykê,
— innych obwiniamy, a siebie usprawiedliwiamy,
— chodzi nam g³ównie o swoj¹ przyjemnoœæ, satysfakcjê, uznanie,
— narzucamy innym swoje zdanie, czy swoj¹ wolê.
W ka¿dym z nas jest mi³oœæ w³asna. Œw. Franciszek Salezy powiedzia³, ¿e opuszcza ona nas 15 minut po œmierci. Naczynie nie mo¿e byæ jednoczeœnie pe³ne wody
i powietrza. Serce cz³owieka nie mo¿e byæ jednoczeœnie pe³ne mi³oœci Bo¿ej
i egoizmu. Trzeba odkrywaæ w sobie egoizm, samolubstwo, mi³oœæ w³asn¹ i prosiæ
Boga o Jego mi³oœæ. Im bardziej siê upokarzamy wobec Boga — tym wiêcej ³aski
otrzymujemy. Szczêœcia nie osi¹gnie siê poprzez szukanie siebie. Ta rodzina jest
zdrowa, gdzie ka¿dy z jej cz³onków myœli o innych, dba o nich i zaspokaja ich
potrzeby. Podobnie — we wspólnocie.
Filozofia œwiata — to filozofia walki, rywalizacji, pychy, egoizmu indywidualnego
i spo³ecznego. Droga Jezusa — to droga solidarnoœci, wspó³dzia³ania, mi³oœci
i jednoœci.
6. Postawa ubóstwa duchowego.
„B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie”
(Mt 5, 3).
Cz³owiek ubogi w duchu, to nie ten, który nie ma, ale to cz³owiek, który ma
wszystko u Boga. Cz³owiek taki pok³ada ufnoœæ nie w sobie (swojej szlachetnoœci,
m¹droœci, zdolnoœciach, wiedzy itp.), ale w Bogu — Jego mi³oœci, hojnoœci, dobroci.
Cz³owiek ubogi w duchu to cz³owiek pokorny. Uznaje swoj¹ ograniczonoœæ, nêdzê,
grzesznoœæ, zale¿noœæ od Boga. Umie on powiedzieæ sobie: „wiem, ¿e nic nie wiem”,
umie s³uchaæ innych (nie chodzi o podejœcie bezkrytyczne), umie pytaæ Boga i ludzi
(szczególnie kierownika duchowego). Umie przyj¹æ krytykê z wdziêcznoœci¹. Umie
rozwa¿aæ pogl¹dy, oceny odmienne od w³asnych.
Przeciwieñstwem cz³owieka ubogiego w duchu jest cz³owiek zadowolony z siebie,
pewien siebie, swojej oceny. Taki cz³owiek nie pyta Pana Boga o Jego wolê, nie
s³ucha bliŸnich, nie przyjmuje krytyki. Nie szuka Bo¿ego prowadzenia, ale sam
siebie prowadzi. Biada cz³owiekowi, który uwa¿a, ¿e wszystko wie najlepiej, który
nie liczy siê ze zdaniem innych, chce zawsze postawiæ na swoim: «ja tak chcê
i koniec».

Powa¿n¹ przeszkod¹ jest tu wspomniana wczeœniej mi³oœæ w³asna — i zwi¹zane
z ni¹ przywi¹zanie do w³asnego punktu widzenia, w³asnej oceny, w³asnych
pragnieñ, d¹¿eñ, planów, pomys³ów, decyzji. Pismo Œwiête mówi:
„Nie uwa¿ajcie sami siebie za m¹drych” (Rz 12,16c).
„Gdyby ktoœ mniema³, ¿e coœ wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieæ nale¿y”
(1Kor 8,2).
Cz³owiek, który uwa¿a siê za obiektywnego, jest bardzo subiektywny. I odwrotnie
— kto bierze poprawkê na swoj¹ subiektywnoœæ, ten bardziej zbli¿a siê do
obiektywizmu. Œwiêci uwa¿ali siê za wielkich grzeszników, a wielcy grzesznicy za
porz¹dnych ludzi. Im ktoœ ma w sobie wiêcej egoizmu, tym mniej go w sobie
dostrzega. Podobnie jest z pych¹. Nasze postrzeganie rzeczywistoœci fa³szowane jest
przez ró¿ne mechanizmy obronne osobowoœci. Warto je poznaæ i wykrywaæ u siebie.
¯eby byæ otwartym na przyjêcie Bo¿ego prowadzenia, trzeba jednoczeœnie byæ
otwartym na krytykê i byæ gotowym do rozwa¿ania pogl¹dów odmiennych ni¿ nasze.
Mamy czêsto sk³onnoœæ do postawy: „ja muszê mieæ racjê — ty musisz siê myliæ”.
Potrzeba postawy: „ja mogê siê myliæ — ty mo¿esz mieæ racjê”.
7. Potrzeba niezale¿noœci od wp³ywów œwiata.
„A zatem proszê was, bracia, przez mi³osierdzie Bo¿e, abyœcie dali cia³a swoje na
ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, Bogu przyjemn¹, jako wyraz waszej rozumnej s³u¿by Bo¿ej.
Nie bierzcie wiêc wzoru z tego œwiata, lecz przemieniajcie siê przez odnawianie
umys³u, abyœcie umieli rozpoznaæ, jaka jest wola Bo¿a: co jest dobre, co Bogu
przyjemne i co doskona³e” (Rz 12,1-2).
Czêsto usprawiedliwiaj¹c swoje z³e postêpowanie, mówimy „wszyscy tak robi¹”
albo „wszyscy tak myœl¹”, czy „jest przecie¿ XXI wiek”. Tu przypomina mi siê pewna
dziewczyna. Ch³opak, z którym siê spotyka³a, namawia³ j¹ do podjêcia wspó³¿ycia.
Kiedy odmówi³a, powiedzia³ jej: „Ty masz zasady z XII wieku”. Ona odpowiedzia³a:
„Nie z XII ale z I wieku”.
Trzeba bardziej s³uchaæ Boga ni¿ ludzi. Trzeba bardziej baæ siê o to, co Pan Bóg
o nas pomyœli, ni¿ co ludzie o nas pomyœl¹. Martwe ryby p³yn¹ z pr¹dem. Tylko
zdrowa ryba mo¿e p³yn¹æ pod pr¹d.
„A zatem teraz: czy zabiegam o wzglêdy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom
staram siê przypodobaæ? Gdybym jeszcze teraz ludziom chcia³ siê przypodobaæ,
nie by³bym s³ug¹ Chrystusa” (Ga 1,10).

Jak Pan Bóg do nas przemawia?
1. Dzie³o stworzenia. Podobnie jak artysta wypowiada siê poprzez swoje dzie³o,
Pan Bóg wypowiedzia³ siê poprzez dzie³o stworzenia. Stwarzaj¹c œwiat Pan Bóg
nada³ mu pewne prawa. S¹ prawa fizyczne, chemiczne, biologiczne. S¹ te¿ prawa
duchowe, moralne. Prawo naturalne zawiera ponadczasowe, najogólniejsze zasady
wynikaj¹ce z natury cz³owieka. Aby odczytywaæ wolê Bo¿¹, potrzeba szacunku dla
prawa naturalnego, potrzeba refleksji nad dzie³em stworzenia.
2. Pismo Œwiête i nauka Koœcio³a. W Piœmie Œwiêtym znajdujemy prawo Bo¿e
objawione. Poprze lekturê Biblii dowiadujemy siê, czego Bóg od nas oczekuje, a co
jest obrzydliwoœci¹ w oczach Bo¿ych. Tam, gdzie wola jest wyra¿ona w postaci
przykazañ, nie ma potrzeby rozeznawaæ. Nie ma potrzeby rozeznawaæ, czy wolno
podj¹æ wspó³¿ycie poza sakramentalnym ma³¿eñstwem, czy wolno kraœæ, poœlubiæ
rozwódkê, korzystaæ z fikcyjnego zwolnienia lekarskiego itp…
Pe³nia objawienia jest w Jezusie Chrystusie. „Wielokrotnie i na ró¿ne sposoby
przemawia³ niegdyœ Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach
przemówi³ do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2).
Jezus jest S³owem Boga Ojca do nas. Gdy czytamy Pismo Œwiête poznajemy Boga,
Jego mi³oœæ, Jego wolê, Jego plan zbawienia, Jego charakter, Jego sposób myœlenia
i dzia³ania. Pozwólmy, by s³owo Bo¿e kszta³towa³o nasze myœli, oceny, pogl¹dy,
pragnienia, d¹¿enia, priorytety, zamiary, plany, decyzje, czyny. W miarê poznawania i przyjmowania s³owa Bo¿ego bêdziemy patrzeæ, wybieraæ, reagowaæ, dzia³aæ,
¿yæ po Bo¿emu. Jezus pragnie przemieniæ nas w Siebie. Chce wcieliæ siê w nas —
narodziæ siê w naszych sercach. Jezus bêdzie ¿yæ w nas, o ile bêdziemy przyjmowaæ
i wype³niaæ Jego s³owo. Jezus powiedzia³ do aposto³ów:
„Wy jesteœcie przyjació³mi moimi, je¿eli czynicie to, co wam przykazujê. Ju¿ was
nie nazywam s³ugami, bo s³uga nie wie,co czyni pan Jego, ale nazwa³em was
przyjació³mi, albowiem oznajmi³em wam wszystko, co us³ysza³em od Ojca Mego”
(J 15,14-15).
Gdy nie wiemy jak post¹piæ, warto zadaæ sobie pytanie: co na moim miejscu
uczyni³by Pan Jezus, co by mi doradzi³ w danej sytuacji? Im lepiej poznamy s³owo
Bo¿e, im bardziej siê nim przejmiemy, tym bardziej bêdziemy mogli stawaæ siê
przyjació³mi Pana Jezusa — Jego œwiadomymi wspó³pracownikami. Szczególnie
warto zwróciæ uwagê na Kazanie na górze, które zawiera wspania³¹ syntezê nauki
Pana Jezusa.
S³owo Bo¿e mo¿e i pragnie staæ siê w nas cia³em. Gdy czytamy Pismo Œwiête
spotykamy siê nie tylko z zadrukowanymi kartkami papieru, nie tylko z informacj¹,

ale z Osob¹ S³owa Bo¿ego, ¿ywym Bogiem, który mówi do nas i dzia³a w nas. S³owo
Bo¿e bowiem to nie sama tylko informacja — to sam Bóg, który do mnie mówi. To
¯ywy Bóg, który przychodzi ze Swoj¹ moc¹, aby mnie przemieniæ.
„Zaiste, podobnie jak ulewa i œnieg spadaj¹ z nieba i tam nie powracaj¹, dopóki
nie nawodni¹ ziemi, nie u¿yŸni¹ jej i nie zapewni¹ urodzaju, tak i¿ wydaje
nasienie dla siewcy i chleb dla jedz¹cego, tak s³owo, które wychodzi z ust moich,
nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chcia³em, i nie
spe³ni pomyœlnie swego pos³annictwa” (Iz 55,10-11)
„Dlatego nieustannie dziêkujemy Bogu, bo gdy przyjêliœcie s³owo Bo¿e, us³yszane
od nas, przyjêliœcie je nie jako s³owo ludzkie, ale - jak jest naprawdê - jako s³owo
Boga, który dzia³a w was wierz¹cych” (1 Tes 2,13).
„¯ywe bowiem jest s³owo Bo¿e, skuteczne i ostrzejsze ni¿ wszelki miecz obosieczny,
przenikaj¹ce a¿ do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne os¹dziæ
pragnienia i myœli serca” (Hbr 4,12).
Pragnê zwróciæ uwagê na pewne niebezpieczeñstwa zwi¹zane z niew³aœciwym, czy
przesadnym pos³ugiwaniem siê Pismem Œwiêtym. Jedno z nich ma miejsce, gdy
odrywa siê tekst od kontekstu i interpretuje w dowolny sposób. Tekst bez kontekstu
jest pretekstem! Trzeba tu przypomnieæ, ¿e „...¿adne proroctwo Pisma nie jest dla
prywatnego wyjaœniania” (2 P 1, 20). „Albowiem wszystko to, co dotyczy sposobu
interpretowania Pisma Œwiêtego podlega ostatecznie s¹dowi Koœcio³a, który ma od
Boga polecenie i pos³annictwo strze¿enia i wyjaœniania s³owa Bo¿ego” [KO 12].
Niektórzy ludzie chc¹c podj¹æ decyzjê, otwieraj¹ Pismo Œwiête w sposób losowy.
Tak znalezione teksty mia³y decyduj¹ce znaczenie w ¿yciu œw. Augustyna
i œw. Franciszka z Asy¿u. Nie nale¿y jednak polecaæ tej metody jako g³ównej czy
jedynej. Podobno ktoœ, kto t¹ metod¹ chcia³ rozpoznaæ wolê Bo¿¹ w stosunku do
swojego ¿ycia, przy pierwszym otwarciu Biblii znalaz³ tekst, mówi¹cy o tym, ¿e
Judasz siê powiesi³. Zaraz potem znalaz³ s³owa: „IdŸ i ty czyñ podobnie”. Za trzecim
razem przeczyta³: „Co masz czyniæ, czyñ rych³o”… . Metoda losowa nie jest
najlepsza, a nawet mo¿e byæ niebezpieczna przy podejmowaniu powa¿nych decyzji
¿yciowych.
Potrzeba, aby nasz kontakt z Pismem Œwiêtym mia³ charakter ca³oœciowy, byœmy
podejmowali systematyczne studium biblijne i korzystali z katolickich komentarzy
i ksi¹¿ek pomagaj¹cych w rozumieniu Pisma Œwiêtego. Warto zaplanowaæ sobie
bardzo konkretnie codzienne czytanie, rozwa¿anie, studium Pisma Œwiêtego. Brak
planu sprawia bowiem, ¿e zapominamy o tym, b¹dŸ podejmujemy je w sposób
chaotyczny, przypadkowy. Dlatego bardzo przydatne jest zaplanowaæ sobie jakie
teksty, w jakiej porze dnia i jak¹ metod¹ bêdziemy rozwa¿aæ.

Przy odczytywaniu Pisma Œwiêtego warto zwróciæ uwagê na dwie p³aszczyzny.
Trzeba rozwa¿yæ, co ten tekst znaczy³, kiedy by³ pisany — co by znaczy³, gdyby nas
nie by³o na œwiecie (p³aszczyzna obiektywna). Dobrze jest byæ œwiadomym
kontekstu historycznego, kulturowego („sitz in leben”), znaæ ró¿ne rodzaje literackie
wystêpuj¹ce w Biblii.
Oprócz tego potrzeba osobistego odczytania tego s³owa, co Bóg mówi osobiœcie do
mnie, do moich spraw, problemów, co mówi na „tu i teraz”.
Wa¿ne jest, ¿e opieramy siê nie tylko na Piœmie Œwiêtym, ale na Tradycji
Koœcio³a. Mamy do dyspozycji dorobek wielu pokoleñ w interpretacji Pisma
Œwiêtego. Tego nie wolno nam zlekcewa¿yæ, podeptaæ, przekreœliæ. Duch Œwiêty
dzia³a³ tak¿e w poprzednich pokoleniach.
Trzeba ws³uchiwaæ siê (wczytywaæ siê) w nauczanie Koœcio³a — w tym nauczanie
papieskie, dokumenty Koœcio³a, nauczanie biskupów. Potrzeba te¿, abyœmy czytali
ksi¹¿ki religijne. Pomocna w kszta³towaniu naszych wyborów mo¿e byæ lektura
z zakresu teologii moralnej. Warto te¿, abyœmy korzystali z prasy katolickiej
i audycji religijnych w radio i telewizji.
Wa¿ne jest te¿, abyœmy korzystali z nauczania w naszej wspólnocie, parafii.
3. Pan Bóg przemawia do nas tak¿e poprzez wydarzenia, konkretn¹ rzeczywistoœæ,
historiê (narodu, ludzkoœci, Koœcio³a, nasz¹ osobist¹). Nie wszystko, co siê dzieje,
jest zgodne z wol¹ Bo¿¹, ale to Bóg decyduje o tym, które wydarzenia dopuszcza,
a których nie.
Warto zauwa¿yæ dzia³anie Pana Boga w historii opisanej w Piœmie Œwiêtym,
przyjrzeæ siê wydarzeniom tam opisanym. W ksiêdze Nehemiasza (r. 9) znajduje siê
synteza dziejów Starego Testamentu. Znajdujemy tam historiê dziejów zbawienia.
Ukazane jest tam dzia³anie Pana Boga i postawy ludzi. Naród izraelski wielokrotnie
by³ niepos³uszny Bogu. Bóg dopuszcza³ wtedy ró¿ne trudne i bolesne doœwiadczenia.
W obliczu tych przeciwnoœci ludzie pokutowali i prosili Boga o pomoc. Gdy Bóg
okazywa³ swoje mi³osierdzie i nastawa³ czas pomyœlny, Izrael znów odwraca³ siê od
Boga. Mia³o to miejsce wielokrotnie. Podobne sytuacje maj¹ miejsce i w naszym
¿yciu. Jeœli spotykaj¹ nas trudne doœwiadczenia, których nie rozumiemy, warto
rozwa¿aæ ich przyczyny w kontekœcie historii zbawienia.
Pan Jezus mówi³ o odczytywaniu znaków czasu: „Wieczorem mówicie: Bêdzie
piêkna pogoda, bo niebo siê czerwieni, rano zaœ: Dziœ burza, bo niebo siê czerwieni
i jest zasêpione. Wygl¹d nieba umiecie rozpoznawaæ, a znaków czasu nie mo¿ecie?”
(Mt 16, 2-3).
Nale¿y zastanawiaæ siê nad tym, co Pan Bóg mówi do nas poprzez wydarzenia,
sytuacje, okolicznoœci (s³owo egzystencjalne), podejmowaæ refleksjê nad sukcesami
i pora¿kami, ich przyczynami. Trzeba stawiaæ sobie pytanie: „ku czemu Bóg mnie

prowadzi?”. Niezwykle wa¿ny jest codzienny rachunek sumienia obejmuj¹cy
refleksjê nad minionym dniem.
4. Bóg mówi do nas przez ludzi.
Jesteœmy przez Chrystusa zobowi¹zani do pos³uszeñstwa hierarchii koœcielnej —
Ojcu Œwiêtemu, biskupowi, proboszczowi. „Kto was s³ucha, Mnie s³ucha, a kto wami
gardzi, Mn¹ gardzi; lecz kto Mn¹ gardzi, gardzi Tym, który Mnie pos³a³” (£k 10,
16).
Potrzeba poddania siê kierownikowi duchowemu, spowiednikowi, a w sprawach
wspólnoty kap³anowi odpowiedzialnemu za wspólnotê, liderowi.
„Prosimy was, bracia, abyœcie uznawali tych, którzy wœród was pracuj¹, którzy
przewodz¹ wam i w Panu was napominaj¹. Ze wzglêdu na ich pracê otaczajcie ich
szczególn¹ mi³oœci¹!” (1 Tes 5, 12-13).
Pan Bóg mo¿e równie¿ przemówiæ przez ka¿dego cz³owieka. Nie oznacza to, ¿e
wszystko, co us³yszymy, bêdzie pochodziæ od Boga. Potrzeba roztropnoœci, modlitwy.
Pomocna mo¿e byæ konsultacja z kierownikiem duchowym.
Warto zwróciæ uwagê na to, co mówi¹ bracia i siostry we wspólnocie, rodzina,
przyjaciele. Cenne mog¹ byæ te¿ uwagi naszych nieprzyjació³. Ci, którzy darz¹ nas
sympati¹ czasem s¹ zbyt powœci¹gliwi w wyra¿aniu uwag krytycznych. Dlatego
warto uwa¿nie wys³uchiwaæ tych, którzy nas nie oszczêdzaj¹. Trzeba otwartoœci na
krytykê, odwagi wys³uchiwania tego, co jest trudne, pokory w przyjmowaniu s³ów
niezgodnych z naszymi oczekiwaniami.
Jeœli pragniemy porady, to przede wszystkim pytajmy osób o g³êbokiej wierze,
dojrza³ych, pe³nych mi³oœci, pokoju, a nie rozchwianych emocjonalnie, zgorzknia³ych, wiecznie narzekaj¹cych. Szukajmy ludzi bardziej doœwiadczonych od nas,
rozmodlonych.
5. Bóg mówi do nas poprzez ogólne ukierunkowanie ¿ycia. Przy szukaniu woli
Bo¿ej istotna jest wiernoœæ powo³aniu, obowi¹zkom stanu.
le by³oby, gdyby zakonnik chcia³ ¿yæ tak, jak cz³owiek œwiecki, a cz³owiek
œwiecki, tak jak zakonnik. Czêstym b³êdem niektórych osób zaanga¿owanych we
wspólnoty jest zaniedbywanie obowi¹zków rodzinnych wynikaj¹ce z nadmiernej
aktywnoœci wspólnotowej. Potrzeba te¿ sumiennoœci w spe³nianiu obowi¹zków
zwi¹zanych z nauk¹, b¹dŸ prac¹ zawodow¹.
6. Bóg przemawia do nas na ró¿ne sposoby w naszym wnêtrzu i przez dary Ducha
Œwiêtego. Trzeba by tu powiedzieæ o sumieniu.

„W g³êbi sumienia cz³owiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nak³ada, lecz
któremu winien byæ pos³uszny i którego g³os wzywaj¹cy go zawsze tam gdzie
potrzeba, do mi³owania i czynienia dobra, a unikania z³a, rozbrzmiewa w sercu
nakazem: to czyñ, tamtego unikaj. Cz³owiek bowiem ma w swym sercu wypisane
przez Boga prawo, wobec którego pos³uszeñstwo stanowi o jego godnoœci i wed³ug
którego bêdzie os¹dzony. Sumienie jest najtajnieszym oœrodkiem i sanktuarium
cz³owieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego g³os w jego wnêtrzu
rozbrzmiewa. Przez sumienie dziwnym sposobem staje siê wiadome to prawo,
które wype³nia siê mi³owaniem Boga i bliŸniego” [KDK 16].
Sumienie pomaga nam dokonywaæ wyborów pomiêdzy dobrem, a z³em. Rozeznanie zajmuje siê wyborem miêdzy ró¿nymi mo¿liwoœciami dobra.
Pan Bóg mo¿e te¿ mieæ wp³yw na nasze myœli, uczucia. Istnieje te¿ intuicja,
gdy cz³owiek mówi „czujê to i to, nie potrafiê tego uzasadniæ, ale tak czujê”. Duch
Œwiêty mo¿e poddawaæ nam ró¿ne natchnienia, mo¿e przemawiaæ do nas przez
charyzmaty, takie jak dar proroctwa, s³owa poznania bezpoœredniego itp..
Bóg mo¿e te¿ przemawiaæ do cz³owieka przez sny i wizje. Potrzeba tu du¿ej
roztropnoœci, bo nie wszystko, co siê w nas pojawia pochodzi od Boga. Dzia³a
równie¿ kusiciel, a tak¿e duch ludzki — nasza niedoskona³a natura zraniona przez
grzech pierworodny.

Kryteria rozeznawania
„Umi³owani, nie dowierzajcie ka¿demu duchowi, ale badajcie duchy, czy s¹
z Boga, gdy¿ wielu fa³szywych proroków pojawi³o siê na œwiecie” (1J 4, 1).
Jak rozpoznaæ, z którego Ÿród³a pochodz¹ dane myœli, pragnienia, natchnienia,
poruszenia wewnêtrzne, obrazy, proroctwa. Co pochodzi od Pana Boga, a co nie?
Wiemy, ¿e dzia³a Duch Œwiêty, duch ludzki i duch z³y. Aby rozró¿niaæ, potrzeba
poznaæ naturê, cele i metody dzia³ania poszczególnych duchów.
Duch Œwiêty to Duch mi³oœci, prawdy, pokoju, ³adu, wolnoœci. Prowadzi ku
Chwale Bo¿ej i zbawieniu dusz. Pragnie naszego szczêœcia.
Duch ludzki kieruje siê czêsto osobistymi ambicjami, pragnieniami,
motywacjami egoistycznymi, chêci¹ imponowania. Szuka w³asnej chwa³y, korzyœci.
Duch z³y to duch nienawiœci, k³amstwa, zamêtu, zniewolenia. Pragnie potêpienia
cz³owieka. Dzia³a podstêpnie pod pozorem dobra; czêsto udaje anio³a œwiat³oœci.
D¹¿y do zniszczenia cz³owieka, os³abienia jego wiêzi z Bogiem i ludŸmi. Ktoœ
powiedzia³, ¿e pokusa bardzo du¿o obiecuje, a potem zostaj¹ tylko liœcie figowe.

1. Kryteria ogólne:
a. zgodnoœæ ze s³owem Bo¿ym zawartym w Piœmie Œwiêtym i nauce
Koœcio³a.
Jest to warunek konieczny, ale nie dostateczny. Jeœli jakiekolwiek natchnienie nie
jest zgodne ze s³owem Bo¿ym, jest to pewny znak, ¿e nie pochodzi ono od Boga. Bóg
bowiem nie bêdzie sam sobie zaprzecza³. Jednak¿e sama poprawnoœæ teologiczna
nie gwarantuje, ¿e dane natchnienie pochodzi od Boga.
Decyduj¹ce s³owo o uznaniu objawieñ prywatnych, proroctw, itp. ma hierarchia
koœcielna. Cz³owiek prawdziwie poddany Bogu bêdzie pos³uszny hierarchii.
„Jeœli ktoœ (nawet jeœli dozna³ bardzo g³êbokiego osobistego wstrz¹su) nie jest
gotów poddaæ swego doœwiadczenia ocenie Koœcio³a, jest to pewna oznaka, ¿e jest
on pos³uszny bardziej (lub ca³kowicie) swoim w³asnym pobudkom ni¿ impulsom
Ducha Œwiêtego” (por. H. Mûhlen, Odnowa w Duch Œwiêtym, tom I, s. 211,
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985)
b. s³u¿ba przy budowaniu Koœcio³a i œwiata.
Przeciwieñstwem budowania jest roz³am.
„A przeto upominam was, bracia, w imiê Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyœcie
byli zgodni, i by nie by³o wœród was roz³amów; byœcie byli jednego ducha i jednej
myœli” (1 Kor 1, 10).
Roz³am nie pochodzi od Ducha Œwiêtego. Tam, gdzie jest roz³am, tam czêsto kryje
siê za tym egoizm, pycha. Duch Œwiêty jest Duchem jednoœci.
2. Kryteria osobiste.
Pan Jezus ostrzega³:
„Strze¿cie siê fa³szywych proroków, którzy przychodz¹ do was w owczej skórze,
a wewn¹trz s¹ drapie¿nymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera siê
winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak ka¿de dobre drzewo wydaje dobre owoce,
a z³e drzewo wydaje z³e owoce. Nie mo¿e dobre drzewo wydaæ z³ych owoców ani z³e
drzewo wydaæ dobrych owoców. Ka¿de drzewo, które nie wydaje dobrego owocu,
bêdzie wyciête i w ogieñ wrzucone. A wiêc: poznacie ich po ich owocach” (Mt 7, 1520).

Œw Pawe³ pisze o owocach Ducha i owocach cia³a.
„Jest zaœ rzecz¹ wiadom¹, jakie uczynki rodz¹ siê z cia³a: nierz¹d, nieczystoœæ,
wyuzdanie, uprawianie ba³wochwalstwa, czary, nienawiœæ, spór, zawiœæ, wzburzenie, niew³aœciwa pogoñ za zaszczytami, niezgoda, roz³amy, zazdroœæ, pijañstwo,
hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to ju¿ zapowiedzia³em:
ci, którzy siê takich rzeczy dopuszczaj¹, królestwa Bo¿ego nie odziedzicz¹. Owocem
zaœ ducha jest: mi³oœæ, radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ,
³agodnoœæ, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa” (Ga 5, 19-23).
a. mi³oœæ
„Bóg jest mi³oœci¹”. Duch Œwiêty jest Duchem Mi³oœci. Duch z³y jest duchem
nienawiœci. Bez mi³oœci wszystkie nawet nadzwyczajne charyzmaty, wielkie czyny,
obfitoœæ wiedzy nic nie znacz¹. Cz³owiek autentycznie poddany Bogu powinien
odznaczaæ siê mi³oœci¹, o której pisze œw Pawe³:
„Gdybym mówi³ jêzykami ludzi i anio³ów, a mi³oœci bym nie mia³, sta³bym siê jak
miedŸ brzêcz¹ca albo cymba³ brzmi¹cy. Gdybym te¿ mia³ dar prorokowania i zna³
wszystkie tajemnice, i posiada³ wszelk¹ wiedzê, i wszelk¹ [mo¿liw¹] wiarê, tak
i¿bym góry przenosi³, a mi³oœci bym nie mia³, by³bym niczym. I gdybym rozda³
na ja³mu¿nê ca³¹ majêtnoœæ moj¹, a cia³o wystawi³ na spalenie, lecz mi³oœci bym
nie mia³, nic bym nie zyska³.Mi³oœæ cierpliwa jest, ³askawa jest. Mi³oœæ nie
zazdroœci, nie szuka poklasku, nie unosi siê pych¹; nie dopuszcza siê bezwstydu,
nie szuka swego, nie unosi siê gniewem, nie pamiêta z³ego; nie cieszy siê
z niesprawiedliwoœci, lecz wspó³weseli siê z prawd¹. Wszystko znosi, wszystkiemu
wierzy, we wszystkim pok³ada nadziejê, wszystko przetrzyma. Mi³oœæ nigdy nie
ustaje” (1Kor 13,1-8a).
Trzeba z wdziêcznoœci¹ przyjmowaæ dary, które Bóg nam daje. Dobrze, jeœli ktoœ
ma dar jêzyków. Ale i z darem jêzyków mo¿na trafiæ do piek³a, gdy zabraknie
mi³oœci. Có¿ z tego, ¿e bêdziemy mieli dary proroctwa, uzdrawiania, dar czynienia
cudów, jeœli nie bêdziemy kochaæ! Sprawdzianem naszego uduchowienia nie s¹ ani
dary charyzmatyczne, ani wiedza teologiczna, ani nawet wielkie czyny. Nie jest
miar¹ naszego zjednoczenia z Bogiem ani entuzjazm, ani wznios³e uczucia, ani to
ile s³ów jesteœmy w stanie wypowiedzieæ na spotkaniu modlitewnym, czy to z jak¹
„uœwiêcon¹” intonacj¹ je wypowiadamy. Najwa¿niejsza jest mi³oœæ!
Mi³oœæ Bo¿a jest mi³oœci¹ ca³kowicie bezinteresown¹ i bezwarunkow¹. Mi³oœæ taka
nie jest postaw¹: „kocham ciê, dlatego, ¿e jesteœ fajny, atrakcyjny, wartoœciowy, bo
mi z tob¹ dobrze”. Mi³oœæ prawdziwa wyra¿a siê w postawie: „kocham ciê takiego,
jakim jesteœ, z ca³¹ twoj¹ szpetot¹, obrzydliwoœci¹, brudem, nêdz¹”. Tak kocha nas
Bóg. Bóg nie kocha grzechu, ale kocha nas jako grzeszników i pragnie, abyœmy Go

naœladowali. Mamy kochaæ samego siebie jako tego, którego kocha Bóg, a jednoczeœnie kochaæ drugiego cz³owieka mi³oœci¹ bezwarunkow¹. Pamiêtaj¹c, ¿e nam tak
wiele przebaczono, mamy kochaæ innych grzeszników.
Mi³oœæ prawdziwa jest mi³oœci¹ usprawiedliwiaj¹c¹. Czytamy w Biblii, ¿e Jezus
nas usprawiedliwia, a szatan jest oskar¿ycielem braci. Z³o bardzo czêsto dzia³a pod
pozorem dobra. Zwróæmy uwagê, czy nie doœwiadczamy — pod pozorem dobra —
pokus surowego os¹dzania, krytykowania, oskar¿ania bliŸnich? Czêsto prowadzi to
do grzechów jêzyka. Przy codziennym rachunku sumienia pytajmy siebie, na ile
prze¿yliœmy dzieñ z Jezusem, który jest mi³oœci¹, który nie przyszed³, aby potêpiaæ,
ale zbawiaæ, który ma wyrozumia³¹, troskliw¹ mi³oœæ dla ka¿dego, który nikogo nie
odrzuca.
Bóg pragnie pos³ugiwania siê nami do odnowy Koœcio³a nie jako machin¹
wojenn¹, ale jako si³¹ ¿yczliw¹. Konfrontacja agresywna, gniewne korygowanie
innych nie pochodzi od Ducha Œwiêtego.
Pan Jezus uczy³ nas mi³oœci tak¿e wobec nieprzyjació³, zwyciê¿ania z³a dobrem.
b. pokój
Duch Œwiêty jest Duchem pokoju, duch z³y duchem niepokoju. Œw. Ignacy
w „Æwiczeniach duchowych” jednak¿e ukazuje ró¿nice pomiêdzy sposobami
dzia³ania duchów w zale¿noœæ od sytuacji cz³owieka:
Ludzi ¿yj¹cych w grzechu œmiertelnym Duch Œwiêty niepokoi czyni¹c wyrzuty
sumienia. Duch z³y natomiast ich uspokaja, usprawiedliwia grzech, utwierdza
w z³em [CD 314]. Ludzi postêpuj¹cych w oczyszczeniu z grzechów duch z³y niepokoi,
stara siê zniechêciæ, gdy Duch Œwiêty obdarza pokojem, umacnia, pociesza [CD
315].
c. radoœæ
Owocem Ducha Œwiêtego jest radoœæ. Pismo Œwiête mówi jednak o ró¿nych
rodzajach smutku: „...smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu,
którego siê /potem/ nie ¿a³uje, smutek zaœ tego œwiata sprawia œmieræ” (2 Kor 7,
10).
Wzrost duchowy wymaga stawania w prawdzie, a to boli. Potrzebny jest czas, gdy
prze¿ywamy zasmucenie z powodu naszej niewiernoœci wobec Pana Boga. Jest to
konieczne dla nawrócenia, aby nasza radoœæ by³a pe³na.
Bywa tak, ¿e nasza wewnêtrzna zgryzota jest zwi¹zana z mi³oœci¹ w³asn¹.
Prze¿ywamy niezadowolenie z tego, ¿e nie spe³niamy swoich oczekiwañ. Chcielibyœmy widzieæ siebie jako wspania³ych chrzeœcijan, ¿ebyœmy mogli byæ z siebie
dumni. Pan Bóg natomiast nie prowadzi nas do samozadowolenia, ale do uznania

naszej nêdzy, s³aboœci, zale¿noœci od Niego. ród³em naszej radoœci nie ma byæ
zadowolenie z siebie, ale ufnoœæ w Bogu, w Jego mi³oœæ i mi³osierdzie.
Trzeba te¿ wiedzieæ, ¿e gdy Duch Œwiêty przekonuje nas o grzechu, czyni to
w sposób precyzyjny ukazuj¹c nam konkretnie, w czym potrzebujemy nawrócenia.
Kusiciel natomiast przyczynia siê do nastroju ogólnego niezadowolenia z siebie, gdy
cz³owiek jest przygnêbiony, ale nie bardzo wie dlaczego.
d. cierpliwoœæ
Cierpliwoœæ to owoc Ducha, a zarazem przymiot mi³oœci. Tam, gdzie pojawia siê
niecierpliwoœæ, gor¹czkowy poœpiech, nieuzasadniona chêæ jak najszybszego dzia³ania, nale¿y przypuszczaæ, ¿e dane pragnienie nie pochodzi od Boga.
W konferencjach o. Piotra Semenenko CR zawartych w „Mistyce” znajdujemy
uwagi na temat czynnoœci w³asnej, to znaczy takiej, gdy cz³owiek dzia³a pod
wp³ywem ducha ludzkiego. Znakiem czynnoœci w³asnej jest — przed dzia³aniem —
wspomniana wy¿ej gor¹czkowoœæ, nerwowy poœpiech, a tak¿e silny lêk przed
ewentualn¹ pora¿k¹ i nieuporz¹dkowane pragnienie sukcesu. Natomiast — po
dzia³aniu — w przypadku czynnoœci w³asnej ma miejsce silne przygnêbienie w wypadku niepowodzenia i niezdrowa euforia w wypadku sukcesu.
e. ufnoœæ
Duch Œwiêty prowadzi nas do zaufania Bogu, obdarza nadziej¹. Kusiciel pragnie
nas widzieæ zniechêconymi, zrezygnowanymi, w¹tpi¹cymi. Mamy tendencjê do
postaw typu: „ja siê do niczego nie nadajê”, „to siê nie uda”, „ta sprawa jest
beznadziejna”, „on siê na pewno nie nawróci” itp... . Takie postawy s¹ postawami
sprzecznymi ze s³owem Bo¿ym. W Piœmie Œwiêtym znajdujemy zapewnienia: „Dla
Boga nie ma nic niemo¿liwego”, i „Wszystko mogê w tym, który mnie umacnia”. S¹
myœli i s³owa wiary i niewiary. S³owa wiary podnosz¹ na duchu, dodaj¹ odwagi,
zachêcaj¹ do wytrwania w dobrym.
S³owa niewiary, zniechêcaj¹, zatruwaj¹ innych. Postawa nieufnoœci, narzekania,
pesymizmu jest bardzo zaraŸliwa. Jakie s¹ nasze myœli i s³owa? Jakie s¹ ich skutki,
ich wp³yw na otoczenie i na nas samych?
f. pokora, pos³uszeñstwo
Duch Œwiêty prowadzi nas do pokory i pos³uszeñstwa Bogu i Koœcio³owi. Z³y duch
chce, abyœmy byli pyszni, pe³ni samozadowolenia. Cz³owiek poddany Duchowi
Œwiêtemu odznacza siê skromnoœci¹, bo „mi³oœæ nie szuka poklasku”. ¯¹dza
rozg³osu, s³awy a tak¿e postawa niepos³uszeñstwa, buntu œwiadczy o tym, ¿e
cz³owiek nie jest poddany Duchowi Œwiêtemu.

Szatan pragnie rozbijaæ wspólnoty. Jednym ze sposobów jest antagonizowanie
ludzi, zachêcanie do przyjmowania postawy „moje lepsze”, czyli „inni s¹ gorsi”,„ja
wiem lepiej”. Jesteœmy kuszeni do os¹dzania, obmawiania bliŸnich. Negatywne
myœli i s³owa o bliŸnich niszcz¹ wspólnotê, niszcz¹ naszych bliŸnich i nas samych.
Gdy koncentrujemy siê na tym, co dobre, wartoœciowe, oddajemy chwa³ê Bogu.
Natomiast ogniskuj¹c siê na tym, co z³e, myœl¹c i mówi¹c negatywnie, sk³adamy
œwiadectwo, ale nie Bogu, lecz szatanowi. Jeœli ktoœ widzia³by w bliŸnich samo, lub
prawie samo z³o, to znak, ¿e z nim samym jest bardzo niedobrze, ¿e to on
w pierwszej kolejnoœci potrzebuje nawrócenia.
g. wolnoœæ
Duch Œwiêty jest Duchem wolnoœci. Duch Œwiêty szanuje woln¹ wolê cz³owieka
i do niczego nie zmusza. Cz³owiek poddany Duchowi Œwiêtemu, ani sam nie jest
zniewolony, ani nie wywiera presji na innych, umie uszanowaæ ich wolnoœæ. Bywa
tak, ¿e ktoœ t³umaczy pewne swoje kontrowersyjne zachowania dzia³aniem Ducha
Œwiêtego. Ktoœ, kto zak³óca³ porz¹dek spotkania modlitewngo, mówi potem „Nie
mog³em tego powstrzymaæ, to Duch Œwiêty mi kaza³”. Pismo Œwiête mówi, ¿e
„duchy proroków s¹ poddane prorokom”. Bóg nikogo nie zniewala. Pojawiaj¹ siê
w nas ró¿ne natchnienia, ale my decydujemy, jak na nie odpowiadzieæ. Nie by³oby
roztropne np. przerywanie kap³anowi modlitwy eucharystycznej, aby przekazaæ
proroctwo, czy g³oœna modlitwa jêzykami, w spo³ecznoœci, w której taka modlitwa
nie jest podejmowana, np. na Mszy œwiêtej w parafii.
h. porz¹dek
„Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju...wszystko niech siê odbywa
godnie i w nale¿ytym porz¹dku!” (1 Kor 14).
Duch Œwiêty jest Duchem ³adu, równowagi, harmonii. Otwartoœci na dzia³anie
Ducha Œwiêtego nie mierzy siê uwznioœleniami w czasie modlitwy, ale wiernoœci¹
Bogu w codziennoœci. Istnieje niebezpieczeñstwo mylenia pobudzenia emocjonalnego
z dzia³aniem Pana Boga. Pan Bóg mo¿e poruszaæ nasze emocje, ale nie ka¿de
pobudzenie pochodzi od Niego. Poddanie Duchowi Œwiêtemu wyrazi siê wiernoœci¹
w wype³nianiu swoich obowi¹zków, w pracy, nauce, w rodzinie itp… .
Duch z³y prowadzi do chaosu, zamêtu, przesady dzia³aj¹c pod pozorem dobra.
Czasem zachêca do nadmiernej iloœci praktyk religijnych. Odci¹ga w ten sposób od
obowi¹zków rodzinnych. Niekiedy bardziej gorliwych kusiciel prowadzi do
hiperaktywizmu. Ktoœ robi wtedy mnóstwo rzeczy dobrych, ale robi je byle jak i
w efekcie nie pe³ni woli Bo¿ej. Jeœli do tego zaniedbuje sen i odpoczynek szybko
mo¿e wpaœæ w kryzys, tym bardziej, jeœli zaniedba modlitwê. Narasta zmêczenie,
nerwowoœæ, dra¿liwoœæ.

W czasie spotkania modlitewnego mo¿e byæ tak, ¿e pojawi siê proroctwo teologicznie poprawne, ale wprowadzi zamieszanie. Mo¿e np. pojawiæ siê w niew³aœciwym momencie, albo odci¹gnaæ uwagê od czegoœ istotnego. Na przyk³ad
wspólnota trwa w skupieniu rozwa¿aj¹c s³owo z Pisma Œwiêtego, a tu ktoœ przekazuje proroctwo na zupe³nie inny temat. Duch Œwiêty prowadzi ku jednoœci, a nie
do chaosu!
Zbigniew Lityñski

